APRESENTAÇÃO DO CONCURSO DE CRIATIVIDADE 2020
“GIOTTO ÉS TU, JUNTOS CRIAMOS IGUALDADE E DIVERSIDADE”

A FILA IBERIA propõe um fantástico concurso de criatividade vinculado à figura do artista GIOTTO.
O objectivo é trabalhar na escola com a turma os valores da igualdade e diversidade, vinculando-os à
criatividade.
Giotto foi um artista pioneiro e inovador em todos os aspetos artísticos. Marcou um antes e depois na
sua época. Pintor e arquitecto, contribuiu para a criação do Renascimento Italiano (Século XIII-XIV).
Queremos conhecer o artista Giotto que existe nos teus alunos através do concurso de Criatividade
“GIOTTO ÉS TU – JUNTOS CRIAMOS IGUALDADE E DIVERSIDADE!”
Se os teus alunos frequentam a Pré-Escola, 1º, 2º ou o 3 ciclo propomos:
•

Trabalhar

•

Participar no concurso com um trabalho utilizando qualquer técnica artística (desenho, pintura,
colagem, modelagem, não aceitamos trabalhos com base em fotografias ou técnicas
fotográficas) Todos os alunos devem participar no trabalho que represente a turma em
questão.

os

valores

da

igualdade

e

diversidade

na

escola

com

a

turma.

Como professor, será o responsável e deve enviar os seguintes documentos obrigatórios para participar:
•

Uma fotografia com boa qualidade e com boa visibilidade do trabalho.
(A qualidade da fotografia influencia a percepção do trabalho e a sua posterior avaliação.)

•

A

autorização

de

inscrição

da

escola

(assinada

pelo

director)

Tudo por ser enviado através da página web Giotto És Tu!

Todos os trabalhos enviados devem estar claramente identificados!
Os participantes vão ser divididos em 4 categorias:
Categoria A:
Categoria B:
Categoria C:
Categoria D:

Pré-escola
1º Ciclo (1º, 2º, 3º, 4º)
2º Ciclo (5º y 6º)
3º Ciclo (7º, 8º, 9º)

No fim do concurso, a Fila Iberia selecionará 3 vencedores por categoria que vão obter um conjunto de
produtos para toda a turma como prémio!
Participa!
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Os trabalhos recebidos vão ser publicados na página “obras participantes” em www.giottoestu.pt para
que possam também ser apreciadas por todos.
As datas chave do concurso são as seguintes:
-

01/10/2020: Início da recepção dos trabalhos e votação popular
27/11/2020: Data limite para recepção dos trabalhos e votação popular
10/12/2020: Selecção dos 12 trabalhos vencedores (3 por cada categoria) selecionados pelo Jurí
da Fila Iberia e divulgação dos resultados
13/01/2020: Início do envio dos prémios aos vencedores

Os prémios enviam-se a partir de 13 de janeiro de 2021
Esperamos para ver o espírito GIOTTO brevemente em www.giottoestu.pt!
Boa sorte a todos!
A equipa FILA IBERIA
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BASES LEGAIS DO CONCURSO
1. Objetivo da promoção
A partir de 01/10/2020 até 27/11/2020, FILA IBERIA, SL (adiante designada EMPRESA) com domicílio fiscal
em Av. Dels Rabassaires, 28, 3B – 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) – com CIF/NIF B66875329, organiza
um CONCURSO denominado “GIOTTO ÉS TU” (adiante designado “CONCURSO”) com a finalidade de
ganhar notoriedade, melhorar a percepção de marca por parte do público objetivo e envolver as escolas
num projeto que vincule arte e a reciclagem, como via para ganhar oportunidades para crescer no
desenvolvimento pessoal e profissional.

2. Âmbito e duração
O CONCURSO realiza-se em todo o território nacional (Portugal). A data de início do CONCURSO será dia
01 de Outubro de 2020 pelas 09:00 horas, a partir do momento que começa a receber-se as obras. O
processo
finaliza
no
dia
27
de
Novembro
de
2020
pelas
23:59
horas.
Os trabalhos irão ser publicados à medida que seja possível na página www.filaiberia.pt,
www.giottoestu.pt, na nossa fanpage do Facebook www.facebook.com/filaiberia.pt e no instagram
@giotto_portugal.
Datas do concurso:
-

01/10/2020: Início da recepção dos trabalhos e votação popular
27/11/2020: Data limite para recepção dos trabalhos e votação popular
10/12/2020: Selecção dos 12 trabalhos vencedores (3 por cada categoria) selecionados pelo Jurí
da Fila Iberia e divulgação dos resultados
13/01/2021: Início do envio dos prémios aos vencedores

3. Requisitos para participar
Podem participar no CONCURSO:
a) Todas as turmas de escolas públicas e privadas devidamente credenciadas pelo ministério
educação que possuam equivalências as categorias apresentadas, incluindo as turmas com
crianças com necessidades especiais.
b) Jardins-de-infância públicos e privados
c) Escolas ou estabelecimentos de ensino equiparados a IPSS
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Não aceitamos participações de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

CATL
AEC
AAAF
UES
CENTROS DE ESTUDO
MODALIDADES DE ENSINO DOMÉSTICO
Outras modalidades não inseridas no contexto do presente concurso.

Este concurso destina-se a todas as turmas desde a pré-escola até ao 9ª ano que cumpram todos os
requisitos estipulados pelas presentes bases legais em Portugal.
Para os devidos efeitos legais, quem participa será a entidade jurídica (escola).
Os alunos juntamente com o professor(a) participam em representação da escola e da respectiva
turma. O professor será o responsável de enviar toda a documentação de participação e verificação de
todos os dados à FILA IBERIA S.L.
Se a EMPRESA verificar que a informação fornecida for fraudulenta, contenha erros ou omissões,
procederá à imediata desqualificação e perderá direito ao seu prémio.
Para participar terá de realizar os seguintes passos:
a. Criar um trabalho utilizando qualquer técnica artística (modelagem, pintura, colagem …), em que
mostrem como trabalharam a igualdade e diversidade com uma descrição do trabalho, materiais
utilizados, como o realizaram e o seu objectivo.
b. Enviar-nos o trabalho devidamente identificado através do formulário criado para esse efeito.
c. O Prof./ Educ. deverá:
1. Preencher o formulário na página www.giottoestu.pt de inscrição com os dados solicitados
(professor, escola, director, turma e obra (ter atenção redobrada a erros ou omissões como
cód. postal incompleto, NIF em falta, moradas incompletas, nomes trocados, etc).
2. Juntar no formulário uma fotografia do trabalho no campo dedicado para este efeito.
3. Juntar uma cópia da autorização de participação devidamente assinada pelo director.
Só aceitamos o nosso formulário que disponibilizamos na página Giotto És Tu.
Não aceitamos declarações de escolas, diretores ou outros documentos.
4. Só aceitamos trabalhos enviados através do formulário destinado para o efeito.
Não aceitamos trabalhos por e-mail ou por qualquer outra via.
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Todos estes documentos e informações devem ser enviadas através da plataforma na página web do
concurso.
d. O CONCURSO é estruturado da seguinte forma:
Categoria A:
Categoria B:
Categoria C:
Categoria D:

Pré-escola
1º Ciclo (1º, 2º, 3º, 4º)
2º Ciclo (5º y 6º)
3º Ciclo (7º, 8º, 9º)

A partir do dia 10 de Dezembro de 2020 publicaremos as obras vencedoras que foram selecionadas por
um Júri formado pela equipa de FILA IBERIA S.L. Javier Díaz (Dir. Geral), Mercè Florensa (Resp. Dep.
Marketing), Helder Silva (Dep. Marketing), Laia Sabaté (Dept. Marketing) y Maria Ylla (Dept. Marketing).

A EMPRESA entrará em contacto com os premiados e com as escolas associadas via contactos
disponibilizados no formulário para nova verificação e realizar o envio dos prémios correspondentes.
Se após 3 dias desde a primeira notificação não obtivermos resposta por parte dos vencedores,
procederemos à comunicação via correio registado.
A partir de este momento, os vencedores têm 5 dias úteis para entrar em contacto com a EMPRESA.
Em caso de empate para o lugar vencedor na categoria extra com votação popular, será usada a
plataforma Random.org para eleger o trabalho vencedor.

4. Prémios para a escola / turma
Categorias:
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D

•

Pré-escola
1º Ciclo (1º, 2º, 3º, 4º)
2º Ciclo (5º y 6º)
3º Ciclo (7º, 8º, 9º)

Conjunto de material valorado em
1º prémio
2º prémio
3º prémio
700€
500€
300€
700€
500€
300€
700€
500€
300€
700€
500€
300€

Todos os valores aqui apresentados são baseados em P.V.P. com I.V.A. incluido.
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5. Comunicação aos vencedores

A partir do dia 10 de Dezembro de 2020 procederemos à publicação dos vencedores na página web do
CONCURSO www.giottoestu.pt, na página oficial do Facebook da empresa para Portugal
www.facebook.com/filaiberia.pt e na página do instagram @giotto_portugal. Seguidamente a EMPRESA
contactará diretamente com os vencedores do CONCURSO, para que estes possam facilitar os seus dados
de
novo
e
assim
combinar
datas
de
envio
dos
prémios.
Se não conseguirmos contactar os premiados no prazo de 5 dias úteis após o envio da carta registada ou
se este recusar o prémio, perde o direito de o reclamar. O vencedor receberá o prémio na direção que nos
comunicar dentro do território nacional. A EMPRESA exclui-se de qualquer responsabilidade caso exista
algum erro nos dados fornecidos que impeçam a sua identificação. Igualmente não se responsabiliza por
possíveis perdas, deteriorações, roubos ou outra circunstância imputável ao transporte que possa afetar
o envio dos prémios. A EMPRESA reserva-se ao direito de efetuar trocas de prémios quando ocorra
motivos de força maior que impeçam de cumprir normalmente os procedimentos estipulados.

6. Protecção de dados
Com base no regulamento UE 2016/679 estabelece-se que os participantes declararam que foram
questionados e concordam com os termos e condições devidamente declarados como forma de
participação e aceitação do correspondente prémio, o que implica a autorização expressa da EMPRESA
em utilizar o seu nome e apelido, em qualquer atividade pública ou de difusão relacionada com a presente
promoção, sem que por isso tenha direito a qualquer tipo de remuneração ou obtenção de algum
benefício diferente da entrega do prémio. A negação implica a renúncia automática do prémio. Os dados
fornecidos pelos participantes serão tratados confidencialmente e compilados num ficheiro
automatizados de dados de carater pessoal, sendo a EMPRESA titular e responsável do respectivo ficheiro
com domiciliação em Av. Dels Rabassaires, 28 3B – 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), cuja finalidade
será a gestão do presente CONCURSO e activação no nosso serviço de newsletters para que possa receber
em primeira mão informações sobre os nossos productos e promoções. A EMPRESA garante o
cumprimento íntegro na proteção de dados de carácter pessoal, no tratamento dos dados pessoais
recolhidos na presente promoção, em especial no que se refere à atenção do exercício dos direitos de
informação, acesso, retificação, oposição ou cancelamento dos dados pessoais dos participantes. Os
interessados podem exercer os seus direitos de acesso, retificação, oposição e cancelamento enviando
um pedido para o e-mail lopd@filaiberia.com.
7. Condições gerais
A participação no concurso implica a aceitação plena das suas regras e bases legais.
Qualquer dúvida ou interpretação será da responsabilidade do júri, sendo que as decisões são finais.
O Júri do concurso, por qualquer motivo poderá declarar nulo o Concurso.
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8. Publicidade
A FILA IBERIA S.L., terá direitos de publicação e exibição dos trabalhos a concurso por um período de 2
anos a partir da data de início do concurso.
Durante esse mesmo período poderá utilizar as imagens e fotografias das entregas dos prémios, assim
como o nome das escolas premiadas.
9.Tratamento fiscal

Ao valor do premio aplica-se todas as obrigações fiscais vigentes no momento da entrega.
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